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BAB  II 

 KAJIAN  TEORI  DAN  KERANGKA  BERFIKIR 

 

A. Kajian  Teori 

1. Pengertian  Manajemen 

Istilah  manajemen  berasal  dari  kata  kerja  to  manage  yang 

(mengatur)  diartikan  dengan  mengendalikan,  menangani,  dan  

mengelola.  Secara  umum  manajemen   adalah  pengelolaan   suatu  

pekerjaan  untuk  memperoleh  hasil   dalam  rangka  pencapaian  tujuan   

yang  telah  ditentukan  dengan  cara  menggerakkan  orang  lain  untuk  

bekerja. 
9
 

Menurut  Mary  Parker  Follet,  manajemen  adalah  seni  dalam  

menyelesaikan  sesuatu  melalui  orang  lain.  Segala  sesuatu  yang  perlu  

dilakukan  dalam  rangka  pencapaian   tujuan   tertentu.  Tujuan  tersebut  

sangat  beragam,  tergantung  dari  jenis  sebuah  organisasi.
10

 

Sedangkan  Menurut  Hersey  dan  Blanchard ( 1982 )  

didefenisikan  sebagai  berikut “  manajemen  adalah  kegiatan  bekerja  

sama  atau  melalui  orang  lain,  baik  perorangan  maupun  kelompok,  

untuk  mencapai  tujuan  organisasi.
11

 

Sementara  itu,  pengertian  manajemen  telah  dirimuskan  oleh  

para  ahli  dengan  pengertian   yang  beragam.  Adapun  pengertian  

manajemen  menurut  para  ahli  dibidang  manajemen  sebagai  berikut :  

                                                 
9
Trinawati  Sule, Ernie, pengantar  Manajemen, ( kencana : Jakarta ), h. 8  

10
Erni  Trisna  Sule  dan  Kurniawan  Saefulloh, Pengantar  Manajemen, ( Jakarta : 

Prenada  media,  2005 ) , h. 5 
11

 Sudjana, Strategi  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Pusat  Kegiatan  Belajar 

Masyarakat,  ( Jakarta :  Depdiknas, 2003 ) h. 1 
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a) Menurut  George  R. Terry  juga  mendefenisikan  manajemen  

pendistribusian  merupakan  suatu  proses  khas  yang  terdiri  dari  

tindakan-tindakan   yang  dilakukan  melalui  pemanfaatan  sumber  

daya  manusia  dan  sumber  daya  lainya.
12

 

b) Menurut  James  A.F  Stoner  manajemen  adalah  proses  perencanaan,  

Pengorganisasian, dan Penggunaan  sumber  daya  organisasi  lainnya  

agar  mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan. 
13

 

c) Malayu S.P. Hasibuan  mendefenisikan  manajemen  adalah  ilmu  dan  

seni  mengatur  proses  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  

sumber-sumber  lainnya  secara  efektif  dan  efisien  untuk  suatu  

tujuan  tertentu.
14

 

2. Fungsi -Fungsi  Manajemen 

George  R. Terry  juga  mendefenisikan  bahwa  fungsi  

manajemen  merupakan  suatu  proses  khas  yang  terdiri  dari  tindakan-

tindakan  yang  dilakukan  untuk  menentukan  serta  mencapai  sasaran  

yang  telah  ditetapkan  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  

sumber  daya  lainnya.  Tindakan-tindakan  tersebut  adalah  sebagai  

berikut:  

a. Perencanaan ( plaining ) 

Perencanaa  atau  plaining  adalah  kegiatan  awal  dalam  

sebuah  pekerjaan  dalam  bentuk  memikirkan  hal-hal  yang  terkait  

                                                 
12

 Malayu  S.P . Hasibuan,  Organisasi  dan  Motivasi, ( Jakarta : PT. Bumi  Aksara, 2001 

), h.7 
13

 James  A.F  Stoner ,  Manajemen,  ( Jakarta :  Intermedia , 1991 ), h.7  
14

 Malayu  S.P Hasibuan,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Cet  ke-X  ( Jakarta : 

PT. Bumi  Aksara, 2007 ), h. 1 
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dengan  pekerjaan  itu  agar  mendapat  hasil  yang  optimal.  Dalam  

suatu  hadist  Rosulloh  SAW  bersabda.  

“Jika  engkau  ingin  mengerjakan  suatu  pekerjaan  maka  

pikirkanlah  pikiran  akibatnya,  maka  jika  perbuatan  baik,  ambillah  

dan  jika  perbuatan  itu  jelek,  maka  tinggalkanlah . ( HR. Ibnul  

Mubarok  no : 2786 ) 
15

 

          Allah  menciptakan  alam  semesta  dengan  hak  dan  

perencanaan  yang  matang  dan  disertai  dengan  tujuan  yang  jelas. 

16
 Firman  Allah  dalam  surat  Ash-Shaf  ayat  14: 

17
 

                  

                     

                       

             

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong 

(agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam Telah 

Berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah 

yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk 

menegakkan agama) Allah?" pengikut-pengikut yang setia 

itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", 

lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan 

lain kafir; Maka kami berikan kekuatan kepada orang-

orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu 

mereka menjadi orang-orang yang menang. 

 

                                                 
15

 Malayu   S.P Hasibuan, Organisasi  dan  Motivasi, ( Jakarta : PT. Bumi  Aksara, 2001 

), h. 7 
16

 James  A.F  Stoner, Manajemen, ( Jakarta :  Intermedia, 1991 ), h. 7 
17

Malayu  S.P Hasibuan,  Organisasi  dan  Motivasi , ( Jakarta : PT.  Bumi  Aksara, 2001 

), h. 1 
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Dalam  Fungsi  atau  tahapan   pengorganisasian ( Organizing ),  

yang  harus  dilakukan  adalah :  mengalokasikan  sumber  daya, 

merumuskan  dan  menetapkan   prosedur  yang  diperlukan,  ,menetapkan  

struktur  organisasi  yang  menunjukkan  adanya  garis  kewenangan  dan  

tanggung  jawab,  kegiatan  perekrutan,  penyelesaian, pelatihan, dan  

pengembangan  sumber  daya  manusia   atau  tenaga,  dan  kegiatan  

penemuan  sumber  pada  posisi  yang  paling  tepat.  

b. Pengorganisasian ( Organizing )  

Menurut  Terry ( 1986 )  dalam  Widjaja Kusuma , Istilah  

pengorganisasian berasal  dari  kata  Organisasi ( organisme ) yang  

merupakan  sebuah  identitas  dengan  bagian-bagian  yang   terinteraksi  

sedemikian  rupa  sehingga  hubungan  mereka  satu  sama  lain  

dipengaruhi  oleh  hubungan  mereka  terhadap  keseluruhan. Ajaran  

Islam  adalah  ajaran  yang  mendorong  umatnya  untuk  melakukan  

segala  sesuatu  terorganisasi.  Dalam  Surat  Ash-Shaff  Ayat 4  yang  

berbunyi : 
18

 

                         

Artinya :   Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang  yang  berperan dijalan-

Nya  dalam barisan  yang  teratur  seakan-akan  mereka  

seperti   satu  bangunan  yang  tersusun  kokoh .’  ( Ash-Shaff : 

4 ) 

 

c. Penggerakkan ( Actuating ) 

Dalam fungsi penggerakkan, aspek  motivasi,  Kepemimpinan, 

Komunikasi, serta  gaya  kepemimpinan  merupakan  aspek  yang  sangat  

                                                 
18

James ,aF stoner,  R Edwaed  Freeman,  Daniel  R. Gilbert  JR, I  Manajemen  Jilid I  ( 

Jakarta : Bhatara Karya  akasara, 1986 ) h. 11 
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penting. Namun  yang  paling  berpengarahan  adalah  kepemimpinan  

sebagai  berikut : 
19

 

1. Motivasi 

Kemmpuan  manajer  untuk  memotivasi,  mempengaruhi,  

mengarahkan, dan  berkomunikasi  dengan  para  bawahannya  akan  

menentukan  aktifitas  manajer. Motivasi  merupakan  kegiatan  yang  

mengakibatkan,  menyalurkan,  dan  memelihara   perilaku  manusia,  

Motivasi  ini merupakan  subjek  yang  penting  bagi  manajer. 
20

 

2. Komunikasi  dan  Organisasi  

Komunikasi  adalah  proses  melalui  fungsi-fungsi  manajemen  

dengan   perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan, pengawasan. 

Dapat di capai. Komunikasi  dapat  dilakukan  secara  langsung  

maupun  tidak  langsung,  dengan   mennggunakan  berbagai  media  

komunikasi  tanpa  penggunaan  mediator  perantara, sedangkan  

komunikasi, tidak  langsung  bearti  sebaliknya.  

3. Kepemimpinan  

Dalam  kenyataannya,  para  pemimpin   dapat  mempengaruhi   

moral  dan  kepuasan  kerja ,  keamanan, kualitas  kehidupan  kerja  

dan  terutama  tingkat  prestasi  suatu  organisasi .  

Kepemimpinan  dapat   diartikan  sebagai  proses  mempengaruhi   

dan  mengarahkan  para  para  pegawai  dalam   melakukan  pekerjaan  

yang  telah  ditugaskan  kepada  mereka.  

                                                 
19

Husein  Usman,  Manajemen  Teori-Teori  praktek  dan  Riset  Pendidikan ,  Jakarta :  

Bumi  Aksara,  1995, h.1 
20

Departemen  Agama  RI, Paradigma  Baru  Wakaf  di Indonesia,  Direktorat  

Pemberdayaan  Wakaf,  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam : Jakarta, 2007 . hal. 2-4 
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d. Pengawasan ( Controling ) 

Pengawasan  atau  pengendalian  sebagai  suatu  upaya  sistematis  

untuk  menetapkan  standar   prestasi  kerja  dengan  tujuan  perencanan  

untuk  mendesain  system  umpan  balik  informasi,  dan  mengambil  

tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  semua  

sumber  daya  perusahan  telah  dipergunakan  dengan  Pengawasan  cara  

yang  paling  efektif  dan  efisien  guna  tercapainya  tujuan  perusahaan. 
21

 

Dalam  perencanaan  perlu  dilakukan  identitas  masalah,  

penetapan, prioritas  masalah, identitas  potensi,  yang   dimilki,  

penyusunan  rencana  kegiatan  yang  dilengkapi  dengan  jadwal,  

anggaran  pelaksanaan,  serta  tujuan  yang  dicapai.
22

 

Mengenai  wakaf  khususnya  tanah,  Beberapa  peraturan  

perundang-undangan  tersebut  adalah :  

a. Undang-Undang  No  5 tahun  1960  tanggal  24  september    tentang  

peraturan  dasar  wakaf  pokok-pokok  agraria.  Pasal  49  ayat ( 1 )  

memberi  isyarat  bahwa:  perwakafan  tanah  milik  dilindungi  dan  

diatur  dengan  peraturan  pemerintah. 

b. Peraturan  pemerintah  No. 10  tahun  1961  tanggal  23  Maret 1961  

tentang  pendaftaran  tanah.  

c. Peraturan  Mentri  Agama  No. 41  tahun  1978  tentang  peraturan  

pelaksanaan  peraturan  Pemerintah  No. 28 1977  tanggal  10  Januari  

1978  tentang  perwakafan  tanah  wakaf.  

                                                 
21

J.B  Wahyu,  Dasar-Dasar  Manajemen  Penyiar ( Jakarta : PT  Gramedia  Pustaka   

Utama, 1994 ), h. 10 
22

Penjelasan  Undang-Undang  No 41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf.  
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Undang-Undang  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf  merupakan  

penyempurnaan  serta  menambah  hal-hal   baru  sesuai  dengan  

perkembangan  wakaf.  Khususnya  di  Indonesia  Undang-Undang  ini  

telah  mengikuti  paradigma  wakaf  sebagai  instrumen  peningkatan  

ekonomi  umat  melalui  pemberdayaan  wakaf  produktif  yang  dikelola  

secara  profesional.  

3. Macam-Macam  Wakaf 

Adapun  macam-macam  wakaf  bila  ditinjau  dari  segi  

peruntukan  ditunjukkan  kepada  siapa  wakaf  itu,  maka  wakaf  dapat  

dibagi  menjadi  dua  macam :  

a. Wakaf  Ahli  

Yaitu  wakaf  yang  ditunjukkan  kepada  orang-orang  tertentu,  

seorang  atau  lebih,  keluarga  siwakif  atau  bukan.  Wakaf  seperti  

ini  juga  disebut  wakaf  Dzurri. Apabila  ada  seseorang  mewakafkan  

sebidang  tanah  kepada  anaknya,  lalu  kepada  cucunya,  wakafnya  

sah  dan  yang  berhak  mengambil  manfaatnya  adalah  mereka  yang  

ditunjukkan  dalam  pernyataan  wakaf.  Wakaf  jenis  ini  kadang  juga  

disebut  wakaf  alal  aulad,  yaitu  yang  diperuntukan  bagi  

kepentingan  jaminan  social  dalam  lingkungan  keluarga,  lingkungan  

kerabat  sendiri.  

b. Wakaf  Khairi  

Yaitu,  wakaf  yang  secara  tegas  untuk  kepentingan  agama 

(keagamaan ) atau  kemasyarakatan  ( kebajikan umum ). Wakaf  ini  

ditunjukan  kepada  umum  dengan  tidak  terbatas  penggunaannya  



 15 

yang  mencakup  semua  aspek  untuk  kepentingannya,  wakaf  jenis  

ini  jauh  lebuh  terbatasnya  pihak-pihak  yang  ingin  mengambil  

manfaatnya. 
23

 

4. Syarat  Dan  Rukun  Wakaf 

a. Pewakafan  adalah  orang  yang  mampu  berderma,  dalam  arti  

bahwa  ia  berakal  sehat  dan  pemilik  sesuatu  yang  akan 

diwakafkan 

b. Jika  penerima  wakafnya  telah  ditentukan,  hendaklah  ia  termasuk  

orang  yang  dianggap  sah  pemiliknya 

c. Proses  perwakafan  harus  dilakukan  dengan  teks  yang  jelas  

sebagaimana  layaknya  wakaf 

d. Sesuatu  yang  diwakafkan  adalah  sesuatu  yang  utuh  setelah  

diambil  hasilnya,  misalnya  rumah,  tanah  atau  sejenisnya.
24

 

5. Rukun  Wakaf 

Rukun  wakaf  dalam  hukum  figih  ada  empat  yaitu: 

1. Orang  yang  berwakaf  (  al-wagif ) 

2. Benda  yang  di wakafkan ( al- mauguf ) 

3. Orang  yang  menerima  manfaat  wakaf ( al-mauguf-alaihi ) 

4. Lapaz  atau  ikrar  Wakaf ( Sighah ) 

5. Wakaf  meliputi  perseorangan,  organisasi  maupun  badan  hukum.  

                                                 
23

 Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf,  Figih  Wakaf, ( Jakarta : Departemen  Agama  RI, 

2007 ), 11 
24

 Syaikh  Abu Bakar  Jabir  al-Jaza’iri,  Minhajul  Muslim  Konsep  Hidup  Ideal  

DalamIslam ( Madinah :  Darul  Haq, 2013 ), h. 918 
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6. Fungsi  Wakaf  Produktif  

Adapun  Fungsi  dari  wakaf  itu,  disebut  dalam  ketentuan  pasal  

216  Kompilasi  Hukum  Islam,  bahwa  fungsi  wakaf  adalah  

mengekalkan  manfaat  benda  wakaf  sesuai  dengan  dengan  tujuan  

wakaf.  Melainkan  mengekalkan  manfaatkan  manfaat  benda  milik  

yang  telah  diwakafkan  sesuai  dengan  peruntukan  wakaf  yang  

bersangkutan.
25

 

7. Defenisi  Wakaf  produktif 

Secara  ekonomi,  wakaf  adalah  membangun  harta  produktif  

melalui  kegiatan  investasi  dan  produksi,  untuk  di  manfaatkan   hasil  

bagi  generasi  yang  akan  datang.  
26

Wakaf  juga  mengorbankan    

kepentingan  sekarang. Untuk  konsumsi  demi  tercapainya  

pengembangan  harta  produktif yang  berorientasi  pada  social,  dan  

hasilnya  juga  akan  dirasakan   secara  bersama oleh  masyarakat  yang  

akan  datang  atau    dengan  kata lain  defenisi  wakaf  produktif  harta  

benda  atau  pokok  tetap    yang  diwakafkan  untuk  dipergunakan   dalam  

kegiatan  produksi  dan  hasilnya  disalurkan  sesuai  dengan  tujuan  

wakaf,  seperti  wakaf  tanah  yang  dipergunakan  untuk  bercocok  tanam,  

mata  air,  untuk  dimanfaatkan  sebagai  jasa  dari  orang  yang  

menggunakannya.  Akan  tetapi  hasil  dari  itu  semua  disalurkan  kepada  

orang-orang   yang  berhak  sesuai  dengan  tujuan  wakaf  tersebut : 
27

 

                                                 
25

 George R. Terry, Dasar-Dasar  Manajemen , ( Jakarta : PT  Bumi  Aksara, 2008 ), h. 

45 
26

 Qahad  Mundzir, Manajemen  Wakaf   Produktif , (  Jakarta  Timur :  Pustaka  Al-

Kausar Grup,  2007 ),  Cet  ke-3  h. 60 
27

George  R. Terry,  Dasar-Dasar  Manajemen ,  Jakarta :  PT  Bumi  Aksara,  2008.  
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Defenisi  wakaf  produktif  secara  terminology  adalah  

transformasi  dari  wakaf  yang  menjadi  pengelolaan  wakaf  yang  

professional  untuk  meningkatkan  atau  menambah  manfaat   wakaf. 
28

 

Dari  defenisi  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  potensi  

wakaf  produktif  merupakan  suatu  kekuatan,  kemampuan  yang  ada  

pada  harta  yang  dikelola  seorang  nazhir  yang  professional,  sehingga  

dapat  menambah  nilai  dari  harta  tersebut. 
29

 

Hal  atau  produk  dari  harta  wakaf  berdasarkan  subtansi  

ekonomi  dapat  dibagi  menjadi  dua  bentuk  yaitu:  

a. Harta  wakaf  yang  menghasilkan  pelayanan   yang  berupa  barang  

untuk  dikomsumsi  langsung  oleh  orang  yang  berhak  atas  wakaf,  

seperti  rumah  sakit,  sekolah, panti  asuhan,  hal  ini  dapat  

dikategorikan  sebagai  wakaf  langsung.  

b. Harta  wakaf  untuk  dikelola  untuk  tujuan  investasi  dan  

memproduksi  barang  atau  jasa  pelayanan  yang  secara  syara’ 

hukumnya  mubah,  apapun  bentuknya  agar  tujuan  yang  bersih  

dapat  disalurkan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf  yang  telah  

ditentukan  wakif,  wakaf  ini  dikategorikan  sebagai  wakaf  

produktif.   

Wakaf  langsung  dari  wakaf  produktif  terletak  pada  pola  

manajemen  dan  cara  pelestarian  wakaf.  Wakaf  langsung  

                                                                                                                                      
 
28

Qahad  Munzhir , Manajemen  Wakaf  Produktif , ( Jakarta  Timur : Pustaka  Al-Kausar 

Girup,  2007 ),  Cet  ke-3 h. 60 
29

Qahad  Mundzir,  Manajemen  Wakaf  produktif, (  Jakarta  Timur :  Pustaka  Al-Kausar  

Grup,  2007 ),  Cet  ke-3 h. 60 



 18 

membutuhkan  biaya  untuk  perwatan  yang  dananya  diperoleh  dari  luar   

benda  wakaf   benda  wakaf,  sedangkan  wakaf  produktif  sebagian  

hasilnya  dpergunakan  untuk  merwat  dan  melestrikan  benda  wakaf,  

untuk  dibagikan  kepada  orang-orang  yang  berhak  sesuai  dengan  

tujuan  wakaf.  

8. Dasar  Hukum  Wakaf 

Dalil  yang  menjadi  dasar  hukum  wakaf  adalah  sumber  hukum  

islam  yang  utama  yakni  Al-Qur’an  As-Sunnah  dan  Undang-Undang  

No . 41.  Secara  umum  tidak  terdapat  ayat  terdapat  Al-Qur’an  yang  

menerangkan  konsep  wakaf  secara  kongrit.  Wakaf  tersebut   termasuk  

infak  fi  sabilillah,  maka  dasar  yang  dapat digunakan  para  ulama  

dalam  menerangkan  konsep  wakaf  yang  didasarkan  kepada  keumum  

ayat-ayat  al-Qur’an  yang  menjelaskan  infaq  pisabilillah.  Diantara  

ayat-ayat  tersebut  antara  lain :
30

 

1. Firman  Allah  SWT  dalam  surat  Al-Bagarah :  261  

                          

                       

Artinya:    Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] 

adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. 

 

                                                 
30

Depag , Al-Qur’an  dan  Terjemahan, Op.  Cit  h. 44 
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2. Menurut  As-Sunnah
31

 

Hadist  diriwayatkan  dari  Ibnu  Umar r.a  No 1000 

“Diriwayatkan  dari  ibnu  Umar,  ia  mengatakan  :  saya  mempunyai  

seratus  saham  dikhaibar,  saya  belum  pernah  mendapatkan  harta  

yang  paling  saya   kagumi  seperti itu,  Tetapi  saya  ingin  

menyedekahkannya.  Nabi  SAW  mengatakan  kepada  Umar”  

Tahukah  (  jangan  jual, hibahkan  dan wariskan  ) pokoknya  dan  

jadikan  buahnya  sedekahkan  untuk  sabilillah.” 

Menurut  sebagian  riwayat  tanah  tersebut  dibeli  umar.  Ini  

menunjukkan  bahwa  Rasulloh  memperolehkan  penahan  pokok  harta  

dan  penyaluran  buahnya  sebagian  sedekah.  

9. Undang-Undang  RI  Nomor  41  Tentang  Pengelolaan  Wakaf 

Memutuskan bahwa peraturan  badan  wakaf  indonesia  tentang  

pedoman  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf. 
32

 

  dalam  peraturan  badan  wakaf  indonesia  ini   yang  di  maksud  dengan: 

1. Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  dan/  

menyerahkan  sebagian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  

selamanya/  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  

kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan  kesejahteraan  umum  

menurut  syariah. 

                                                 
31

Adijani  Al- Alabij ,  Perwakafan  Tanah  di  Indonesia   Dalam  teori  dan  Praktek, (  

Jakarta :  Rajawali  Press,  2004 ) h.  29-32 
32

Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam ,  Himpunan  Peraturan  Badan  

Wakaf  Indonesia ( Kementerian  Agama : 2015 ) h. 100 
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2.  Ikrar  wakaf  adalah  pernyataan  kehendak  wakif  yang  di  ucapkan  

secara  lisan/  tulisan  kepada  Nazhir  untuk  mewakafkan  harta  

benda  miliknya. 

3.  Nazhir  adalah  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari  

wakif  untuk  dikelola  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  

peruntukannya. 

4.  Harta  benda  wakaf  adalah  harta  benda  yang  memiliki  daya  tahan  

lama  dan  manfaat  jangka  panjang  serta  mempunyai  nilai  ekonomi  

menurut  syariah  yang  diwakafkan  oleh  wakif. 

5.  Pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  adalah  proses  

memproduksi  harta  benda  wakaf  baik  dilakukan  oleh  Nazhir  

sendiri  atau  bekerja  sama  dengan  pihak  lain  untuk  mencapai  

tujuan  wakaf. 

6. Badan  wakaf  Indonesia,( BWI ) adalah  lembaga  independen  dalam  

pelaksanaan  tugasnya  untuk  mengembangkan  perwakafan  di 

Indonesia.  

7. Lembaga  keuangan  Syari’ah ( LKS )adalah  badan  hukum  Indonesia  

yang  begerak  dibidang  keuangan  syari’ah.  

8. Bank  Syari’ah  adalah  Bank  Umum  Syari’ah  dan  Unit  Usaha  

Syari’ah  dari  Bank  Umum  Konvensional  serta  Bank  Pembiayaan  

Rakyat  Syari’ah.  

9. Nazhir  wajib  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  

sesuai  dengan  tujuan,  fungsi  dan  peruntukannya.  
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10. Dalam  mengelola  harta  benda  wakaf  Nazhir  dapat  bekerja  sama  

dengan  pihak  lain.
33

 

11. Dalam  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf,  Nazhir  

mendapatkan  imbalan  dari  hasil  bersih  atas  pengelolaan  dan  

pengembangan  harta  benda  wakaf  yang  besarnya  tidak       

melebihi  10 %.  

12. Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  remunerasi  Nazhir  akan  diatur  

dalam  peraturan  BWI  tersendiri.  

13. Pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  oleh  Nazhir  

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  1  dilaksanakan  sesuai  

dengan  prinsip  syari’ah  dan  peraturan  perundang-undangan.  

14. Pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat  1  dilakukan  secara  produktif. 
34

 

15. Dalam  hal  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  

yang  dimaksud  pada  ayat  1  diperuntukan  pinjaman,  maka  

digunakan  lembaga  peminjaman.  

16. Dalam  mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf,  Nazhir  

dilarang  melakukan  perubahan  peruntukan  harta  benda  wakaf  

kecuali  atas  dasar  izin  tertulis  dari  BWI.  

17. Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  hanya  dapat  diberikan  

apabila  harta  benda  wakaf  ternyata  tidak  dapat  dipergunakan  

sesuai  dengan  peruntukan  yang  dinyatakan  dalam  ikrar  wakaf.  

                                                 
33

Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  ,  Himpunan  Peraturan  Badan  

Wakaf  Indonesia ( Kementerian  Agama : 2015 ) h. 100 
34

Direktorat  Jendral  Bimbingan  Masyarakat  Islam  ,  Himpunan  Peraturan  Badan  

Wakaf  Indonesia ( Kementerian  Agama : 2015 ) h. 100 
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18. BWI  berhak  melakukan  pemberhentian  dan  penggantian  Nazhir  

tidak  melaksanakan  tugasnya  dan  melanggar  ketentuan  laranagan  

dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  sesuai  

ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  

19. Pemberhentian  dan  penggentian  Nazhir  sebagaimana  dimaksud  

pada  ayat  1  dilakukan  oleh  BWI  setelah  terlebih  dahulu  

diadakanaudit  komprehensif  oleh  pihak  independen  yang  ditunjuk  

BWI.  

20. Sebelum  BWI  mengeluarkan  kepeutusan  pemberhentian  dan  

penggantian  Nazhir,  Nazhir  diberi  hak  untuk  membela  diri  baik  

lisan  maupun  tertulis,  lansung  atau  tidak  langsung.  

 

B. Kajian  Terdahulu 

Dalam  penelitian ini,  penulis  akan  mendeskripsikan  pada  

penelitian-penelitian  lain  yang  berbentuk  skripsi  dan  ada  relevasinya  

dengan  judul  diatas.  Adapaun  penelitian  yang  hampir  mirip  dan  sama  

namun  berbeda  dengan  penelitian  itu  yaitu  penelitian  yang  berjudul :  

1. Maya  Maimunah,  dari  Universitas  Isam  Negeri  Suska  melakukan  

peneitian  dengan  judul “  Peran  Wakaf  Tunai  Daam  Pemberdayaan  

Usaha kecil  dan  menengah  Wakaf  Indonesia,  pekanbaru  provinsi  Riau 

“  Adapun  Permasaahan  dengan  peneitian  yang  saat  ini  diakukan  

adalah  sama-sama  membahas  mengenai  masaah  wakaf  produktif ,  dan  

menyatakan  bahwa  berbagai  program  wakaf  yang  dibuat  TWI  

terbukti  telah  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  
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memperbaiki  kehidupan  ekonomi.  Dan  Program  pemberdayaan  untuk  

Ekonomi  Usaha  kecil  dan  Menengah  telah  memberikan  kesempatan  

kepada  masyarakat  dilembaga  TWI  Untuk  membuka  usaha,  atau  

membantu  pengembangan  usaha  produktif  masyarakat  yang  

kekurangan  moda.  

2. Mustin, Pengelolaan  Zakat  dan  Wakaf  UIN  Suska ( Dalam  Tinjauan  

UU 38  Tahun  Tentang  pengelolaan  Zakat ), Adapun  persamaan  

dengan  penelitian  yang  saat  ini dilakukan  adalah  sama-sama  

membahas  penelitian  sekarang  dilakukan  untuk  melihat  bagaimana   

manajemen  wakaf  produktif ,  oleh  Karena  itu  menjadi   pemerintah  

memberi  perhatian  lebih  pada  syari’at  Islam  dan  membentuk  

peraturan  atau  Undang-Undang  yang  menagtur  tentang  pengelolaan  

Zakat. Umat  Islam  yang  sering  dipandang  dengan  sebelah  mata  

karena  kemampuannya  yang  dianggap  tidak  tersintatif  dalam  

membangun  kekuatan  ekonomi. Denagn  melihat  Islam  Muncul  

sebagai  system  nilai  yang  mewarnai  perilaku  ekonomi  masyarakat  

Muslim.   

Nomor  38  tahun 1999  tentang  pengelolaan  Zakat  dibentuk  

guna  mengatur  organisasi  atau  lembaga  pengelolaan  zakat  dalam  

merencanakan,  melaksanakan,  mengorganisasian,  dan  menagawsi  

pendistribusian  dan  pendayaguna  zakat  yang   berada  diseluruh  

pelosok  negeri,  mulai  dari  Badan  Amil  Zakat  ( BAZ ), lembaga  Amil  

Zakat  ( LAZ ) 



 24 

C. Kerangka  Berfikir  

Kerangka  berfikir  biasanya  juga  disebut  kerangka  konseptual.  

Kerangka berfikir  merupakan  uraian  atau  pernyataan  mengenai  kerangka  

konsep  pemecahan  masalah  yang  telah  diindentifikasikan  atau  

dirumuskan.  Kerangka  berfikir  juga  diartikan  sebagai  penjelasan  

sementara  terhadap  gejala  yang  menjadi  objek  permasalahan.  Disamping  

itu,  ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  kerangka  berfikir  adalah  model  

konseptual  tentang  bagaimana  teori  berhubungan  dengan  berbagai  faktor  

yang  telah  diidentifikasikan  sebagai  masalah  yang  penting. 
35

Kerangka  

berfikir  dalam  penelitian ini  bertujuan  untuk  melihat  penerapan  

manajemen  wakaf  produktif  di  Kantor  Kementerian  Agama  kabupaten  

Kampar. 
36

 

Adapun   kerangka  berfikir  penelitian  ini  dapat  dari  beberapa  

tahapan  sebagai  berikut:  

Dalam  mengumpulkan  data  penelitian  tentang  manajemen  wakaf  

produktif  di  kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Kampar,  Berdasarkan  

indicator-indikator  sebagai  berikut:  

a. Menentukan  perencanaan  manajemen  wakaf  produktif  

b. Menentukan  pengorganisasian  manajemen  wakaf  produktif 

c. Menentukan  pelaksanaan  manajemen  wakaf  Produktif 

d. Menyusun  Pengawasan  manajemen  wakaf  produktif 

                                                 
35

Sugioyono.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Kombinasi (  Mixed  

Methods ) Bandung :  Alfabeta,  2013 ),  h.  60 
36

Adnan  Mahdi, Mujahidin,  Panduan  Praktis  Untuk  Menyusun  Skripsi.  Tesis  dan  

Disertai  
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Adapaun  kerangka  berfikir  penelitian  ini  dapat  dilihat    dari  

tahapan  skema  sebagai  berikut : 
37
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Sugioyono.  Metode  Peneitian  Kuantitatif, Kuaitatif  dan  Kombinasi  (  Mixed  

Methos ) Bandung :  Afabeta, 2013 ), h. 60 
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